
Mēs esam PAR! 

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. 

Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles 
un atbildībai par paša lēmumiem. 

Mēs esam par saliedētu sabiedrību, kurā novērš nabadzību un sekmē izcilību. Par 
atbalstu, kas iedrošina grūtībās nonākušos un ļauj viņiem atsperties. Mēs esam par 
pabalstu pakāpenisku aizstāšanu ar vispārējo pamatienākumu. 

Mēs esam par visiem pieejamu sabiedrisko veselības aprūpi, kas vecumdienās 
integrēta ar sociālo aprūpi. Par izcilu izglītību, kas attīsta radošumu, kritisko domāšanu 
un emocionālo inteliģenci. Par dažām, bet pasaules pieredzei atvērtām augstskolām. 

Mēs esam par valsti, kas nepieder dažiem. 

Mēs esam par tiesisku republiku, kurā likums stāv pāri varai un taisnīga tiesa – pāri 
koruptai ietekmei. Par valsti, kuru nenozog. 

Mēs esam par slaidu publisko pārvaldi, lielākiem novadiem un spēcīgiem attīstības 
centriem. Par ne tik daudzām, bet darbībā ātrākām pašvaldībām un iestādēm. 

Mēs esam par valsts mērķtiecīgu atbalstu izcilai un globāli ilgtspējīgai 
uzņēmējdarbībai. Par mūsdienīgu industriālo stratēģiju un ekonomiku, kuru virza 
jaunrade, digitalizācija un lietpratīga likumdošana. Par aprites ekonomiku un zemāku 
enerģijas patēriņu, kas palīdz apturēt klimata pārmaiņas. 

Mēs zinām, ka mūsu valstij vajadzēs vairāk naudas veselības aprūpei, drošībai, 
zinātnei un infrastruktūrai. Nodokļi nozīmē uzticēšanos savai valstij. Mēs ticam, ka 
taisnīgi iekasēti, caurredzami izlietoti, progresīvi un attīstību veicinoši nodokļi var kļūt 
par pamatu atjaunotam sabiedriskajam līgumam. 

Mēs esam par tautu, kas sastāv no daudziem. 

Mēs esam par stiprām ģimenēm, daudziem bērniem un ģimeņu līdztiesību. Par 
globāliem latviešiem, viņu atgriešanos modernā Latvijā, inteliģentu imigrāciju un dziļu 
integrāciju. Par pilsonisku patriotismu, vienotu nāciju un vēstures izlīgumu. Mēs esam 
par līdzpilsoņiem nepilsoņu vietā. Par valsti, kas pastāv vienā valodā, un cilvēkiem, 
kuri spēj sarunāties daudzās. 

Mēs esam par kvalitatīviem un stipriem sabiedriskajiem medijiem. Par informācijas 
telpu, kas brīva no naida un viltus ziņām. Mēs esam par kultūru, kurā tradīcija rada 
izcilību. Par mākslu, kura paplašina redzesloku un izraisa domāšanu. Par radošumu, 
kas bagātina ekonomiku. 

Mēs esam par stipru Latviju aizvien ciešākā Eiropas valstu apvienībā. Par NATO 
sabiedrotajiem uz mūsu robežām. Par drošību, kas balstās gudrā aizsardzībā un 
sabiedrības izturētspējā. 

Mēs esam par cilvēcīgiem līderiem, kuri uzdrošinās neizpatikt un nebīstas no 
skaudrām patiesībām. Par pragmatiskiem ideālistiem, kuri spēj pamatot grūtas izvēles 
un iedvesmot rīcībai. 



Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Par valsti, kas nepieder dažiem. Par 
tautu, kas sastāv no daudziem. 

Mēs esam PAR! 

 


